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skönlitteratur för elevers möjlighet till identitetsskapande.  

Identity creation through diversity literature: A study of how teachers work with fiction for 

students’ ability to create identity.  

     Antal sidor: 30 

______________________________________________________________________________ 

Studiens syfte är att undersöka hur lärare arbetar för elevers möjlighet till igenkänning i 

skönlitteratur. För att besvara syftet användes dessa frågeställningar: På vilka sätt arbetar lärare för 

att elever ska kunna identifiera sig i den skönlitteratur som används i svenskundervisning? Hur 

beskriver lärare att de upplever tillgången till mångfaldslitteratur kopplat till etnicitet? 

Detta har undersökts genom kvalitativa intervjuer med sex verksamma lärare. Intervjuerna var 

semistrukturerade och urvalet var målstyrt. Resultatet av studien visar att lärarna, i enlighet med 

tidigare forskning, anser mångfaldslitteraturen som viktig för elevers identitetsskapande. Dock 

känner flertalet av lärarna en osäkerhet i användning av mångfaldslitteratur, något som kan bero 

på ett bristande stöd från skolan som organisation. Undersökningen har genomförts med 

socialkonstruktivistisk teori som utgångspunkt.  

 

The purpose of this study is to investigate how teachers work to include the recognition of students 

in literature. To reach the purpose of this study, the following questions were used:  

In what ways do teachers work so that students can identify themselves in the fiction used in 

Swedish teaching? How do the teachers explain their experience access to diversity literature 

related to ethnicity? 

This has been investigated through qualitative interviews with six active teachers. The interviews 

were semi-structured and the selection was targeted. The result of the study shows that teachers, in 

accordance with previous research, consider the diversity literature as important for students’ 

identity formation. However, most of the teachers feel an uncertainty in the use of diversity 

literature, which may be due to a lack of support from the school as an organization. The study was 

conducted departing from a social constructivist theory. 

___________________________________________________________________________ 

Sökord: mångfaldslitteratur, identitetsskapande, svenskundervisning, högläsning, etnicitet  
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1. Inledning  

Många av de verksamma lärare som arbetar på landets skolor fick genom den ökade 

invandringen år 2015 ett mer heterogent elevunderlag än tidigare sett till etnicitet. Detta 

medför en utmaning kring hur lärare lyckas med att uppfylla alla elevers behov av 

igenkänning i skolans material, eftersom alla inte kan identifiera sig med samma 

representationer. Att ha möjlighet till igenkänning i undervisning är en förutsättning för 

elevers goda utveckling i skolan (Skolverket, 2016). Denna igenkänning kan handla om 

representationer som finns överallt i klassrummet. Det kan vara böcker, bilder, 

hemuppgifter eller affischer som förmedlar budskap eller normer. En pedagogisk utmaning 

med dessa normer är hur skolan arbetar för att alla elever ska ha möjlighet att spegla sig i 

det material de möter. En elevs identitet innefattar flera olika aspekter. En av dem kan vara 

elevens etnicitet som i sin tur påverkar elevens normer och värden (Asplund-Carlsson & 

Lunneblad, 2008). Etnicitet handlar om en känsla av tillhörighet till en folkgrupp där 

särskilda traditioner och språk ofta är förknippade med kulturen (Brown, Alabi, Huynh & 

Masten, 2011).  

Med anledning av det resultat som i tidigare genomförd litteraturstudie (Ek & Johansson, 

2017) visat att normer påverkar bokval hos flickor och pojkar, nämligen att de väljer bok 

efter det kön de identifierar sig med (McGeown, 2015), har ett intresse väckts för att 

fortsätta undersöka ämnet. I denna studie är syftet däremot att undersöka hur lärare arbetar 

med identitetsskapande genom skönlitteratur kopplat till etnicitet i årskurs F-3, där istället 

en generaliserad bild av svensk kultur och vithetsnorm dominerar (Lunds Universitet, 

2015)1. Frågeställningarna som kommer användas för att besvara detta syfte handlar om 

hur tillgängligheten ser ut när det kommer till skönlitteratur kopplad till etnicitet, så kallad 

mångfaldslitteratur, samt på vilka sätt lärare beskriver att de arbetar för att elever ska ha 

möjlighet till igenkänning genom skönlitteratur.  

För att besvara studiens syfte och dess frågeställningar har ett målstyrt urval gjorts där 

intervjuer genomförts med sex verksamma lärare i svenska eller svenska som andraspråk. 

                                                      
1 Vithetsnorm: ” en norm som medför att det ses som positivt, eftersträvansvärt och normalt att vara vit.” 

(Lunds Universitet, 2015). 
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Intervjuerna var semistrukturerade och har tolkats utifrån ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv.  
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2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i F-3 beskriver att de arbetar med 

identitetsskapande genom skönlitteratur kopplad till etnicitet i sin undervisning. 

Detta syfte vill jag uppfylla genom att besvara följande frågor: 

- På vilka sätt beskriver lärare att de arbetar för att elever ska kunna identifiera sig i 

den skönlitteratur som används i svenskundervisning?  

- Hur beskriver lärare att de upplever tillgången till mångfaldslitteratur kopplat till 

etnicitet? 
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3. Bakgrund 

 

Detta avsnitt inleds med en redogörelse för begreppen identitet och etnicitet och hur dessa 

hör ihop (3.1). Därefter beskrivs språk som en del av identitet (3.2), identitetsskapande 

genom skönlitteratur (3.3) samt identitetsskapande i styrdokumenten (3.4). Slutligen 

presenteras studiens teoretiska utgångspunkt (3.5).  

 
 

3.1 Identitet kopplat till etnicitet 
 

Identitet handlar om de identifikationer människor gör med normgivande föreställningar, 

så som betydelsefulla personer, hudfärg eller språk (Asplund-Carlsson, Lunneblad, 2008). 

Dessa identifikationer tillsammans med handlingar och föreställningar står i relation till 

den identitet som en människa har. Identitet kan dessutom beskrivas som att människan 

skapar föreställningar av de normer som finns i samhället, och beroende på hur denne 

väljer att förhålla sig till dessa normer skapas en identitet (Hall, 2016). Detta är en 

pågående process genom livet och kan beskrivas som ett sökande efter en enhet, där dessa 

föreställningar besannas (Asplund-Carlsson, Lunneblad, 2008). En del av människans 

identitet är dennes etnicitet. Etnicitet är en socialt konstruerad kategori där människor 

identifierar sig med en viss folkgrupp (Etnicitet, u.å). Inom gruppen finns oftast språk, 

traditioner och normer som anses vara typiskt för just den gruppen, vilket skapar en känsla 

av tillhörighet. Vidare kan en positiv gruppidentitet leda till ökat självförtroende hos 

individer och förbättrade akademiska prestationer (Brown, Alabi, Huynh & Masten, 2011).  

De gränser som funnits mellan människors etnicitet genom historien håller idag på att 

försvinna mer och mer (Saija & Arniika, 2016). Detta beror på den ökande populationen i 

världen samt att människor av olika anledningar flyttar till andra länder. När grupper av 

människor med olika etnicitet blandas så blandas dessutom värden och normer. Detta 

medför mer multikulturella områden än tidigare, vilket i sin tur kan leda till att vissa 

människor känner att deras världsbild är hotad. Den blandade representationen av 

människor finns även i skolans värld och där bör en stor vikt läggas på att motverka 

stereotypa sociala kategoriseringar som finns i samhället, samt ge elever möjlighet att få 

förståelse för allas olikheter när det kommer till identitetsskapande utifrån etnicitet (ibid.). 
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3.2 Språk som en del av identitet  
 

Ända från födseln ingår barn i en social gemenskap där det i regel finns ett modersmål. 

Genom modersmålet lär sig barnet normer, värderingar och att uttrycka känslor, men även 

grammatik och ordförråd (Fast, 2007). Denna gemenskap är oftast stark och kan förutom 

språket även innefatta kulturella traditioner och seder (ibid.). Språket hjälper dessutom 

barn att förstå sig själva och andra, samt ger möjlighet att få ingå i gemenskaper med andra 

personer som kan samma språk (Skolverket, 2017).  

När barnet sedan börjar skolan kan igenkänning av representationer när det kommer till 

språk variera. Vissa elever kan uppfatta texter och aktiviteter i den svenska skolan som 

vanligt förkommande händelser, samtidigt som de elever som inte känner igen kulturen 

eller det innehåll de möter i texter kan uppleva detta som konstigt eller svårt att ta in (Fast, 

2007). Detta kan leda till en splittring hos barnet som inte förstår vilken social grupp denne 

tillhör, vilket medför att identitetsskapandet kan bli lidande. Vidare betyder detta att för de 

barn där modersmålet inte erkänns som viktigt i klassrummet, kan en känsla uppstå av att 

deras rätt till att tala har berövats (ibid.). Om ett språk på grund av de maktstrukturer som 

råder osynliggörs, så påverkas även flera aspekter. Eftersom en människas identitet starkt 

kan kopplas ihop med dennes språk så kommer identitet och tillhörighet påverkas om 

språket inte får ta plats (Schmidt, 2013).  

I svenska skolan idag är andelen elever med utländsk bakgrund en heterogen grupp när det 

kommer till språkliga kunskaper (Schmidt, 2013). Språkbakgrund och kulturell bakgrund 

varierar, vilket skolan behöver ha i beaktning i undervisning. Enligt artikel 29 i 

Barnkonventionen (UNICEF, 2009) ska utbildningen syfta till att respektera barnets egna 

kulturella identitet, språk och värden. Detta är i dagsläget aktuellt att lyfta fram som en 

viktig del av det arbete som görs ute på skolorna i och med den mångfald som finns. 

Migration och internationalisering medför många berättelser och erfarenheter kopplat till 

språk och etnicitet att ta till vara på i skolans värld för att utveckla alla elevers 

identitetsskapande (Schmidt, 2013). Om inte lärare är medvetna och har kunskaper om 

detta så riskerar utbildningen att i många fall fortsätta vara mer traditionell när det kommer 

till teori och praktik (Saija & Arniika, 2016). Detta leder i sin tur till att mångfalden inte 

genomsyrar de praktiker som lärare utför, och många elever blir därför exkluderade.   
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3.3 Identitetsskapande genom skönlitteratur  
 

Identitet som läsare skapas genom att små barn ser vuxna i sin närhet läsa i böcker, i sin 

telefon eller på datorer (Fast, 2007; Hall, 2016). De härmar och vill vara en del av det 

lässammanhang som de ser andra vara deltagare i. Barn vet mycket väl om deras kompisar 

är med i denna ’grupp’ som kan läsa eller inte. Denna grupp är mycket kraftfull och har en 

stark inverkan på dem (Fast, 2007). Genom samtal om texter, datorspel eller filmer skapar 

barn sin identitet som läsare (Fast, 2007; Hall, 2016). Faktorer som påverkar hur barns 

identitet som läsare utvecklar sig är på vilket sätt det språk och innehåll som de möter i 

texter överensstämmer med deras tidigare erfarenheter, samt hur detta bearbetas i 

boksamtal (Hall, 2016).  

Utifrån ovan nämnda faktorer som påverkar en elevs identitetsskapande genom 

skönlitteratur krävs en tillgänglighet av mångfaldslitteratur. Detta innebär litteratur som 

speglar alla individer i klassrummet kopplat till exempelvis etnicitet (Brinson, 2012). För 

att uppnå detta kan litteraturen innehålla kulturella traditioner, kulturella personnamn, 

olika språk eller illustrationer som porträtterar olika etniska sammanhang, Ett medvetet 

arbete med mångfaldsböcker som denna gynnar alla elever i klassrummet och som ett 

exempel på litteratur med mångfacetterad etnisk bakgrund kan Tusen och en natt nämnas 

(Irwin, 2010). När elever möter sin egen kultur i böcker som de kan relatera till skapas en 

positiv känsla som även medför bättre självförtroende i identitetsskapandet. Dessutom får 

de en större förståelse för andras livssituationer genom böcker som de själva inte kan 

spegla sig i, något som är av stor vikt att utbildningen behandlar för att motverka fördomar 

och främlingsfientlighet (Bernadyn & Francis, 2011; Brinson, 2012; Saija & Arniika, 

2016). 

Mångfaldslitteratur har flera positiva fördelar när det kommer till elevers 

identitetsskapande men också för deras värderingar i förhållande till andra människor 

(Bernadyn & Francis, 2011). Detta är något som forskare är eniga om, dessutom är det 

enlighet med vad som står i styrdokumenten. Svårigheter i ett arbete med 

mångfaldslitteratur kan vara att tillgången av den varierar i förhållande till etniska grupper, 

eftersom vissa representeras mer än andra, samt att lärare behöver vara noggranna i deras 

val av litteratur. De behöver kontrollera den skönlitteratur som används i klassrummet för 

att inte förstärka stereotyper. Däremot påpekar Bernadyn & Francis (2011) att denna sorts 
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litteratur inte ska kontrasteras mot annan skönlitteratur, utan en mångfald av människor 

och etnicitet ska finnas med som en naturlig del i alla genrer som elever möter i skolan. 

 

3.4 Identitet i styrdokument  
 

I läroplanens (Skolverket, 2018) inledande del som handlar om skolans värdegrund och 

uppdrag så ska elever utveckla en förståelse för internationalisering och medmänsklighet. 

Skolan ska bidra till elevers förståelse för de värden som finns i ett mångkulturellt 

samhälle. Delaktighet i en gemensam kultur, samt att fritt få erfara den egna, skapar goda 

förutsättningar till ett tryggt identitetsskapande. I skolan samlas många olika etniciteter 

och kulturer och det är viktigt att alla på skolan arbetar för att bidra till en positiv utveckling 

kopplad till mångfald.  

För att elever ska känna framgång med sin läsning bör lärare erbjuda många olika slags 

texter, som tilltalar en stor andel elever (Hall, 2016; Schmidt, 2013). ”Representation kan 

i skolans värld handla om att som elev få bli speglad i undervisningen. Att känna igen sig, 

både visuellt och socialt, gör att en person blir bekräftad i sin identitet och att hen får 

möjlighet att utvecklas därifrån hen är” (Skolverket, 2016, s. 2). Detta är enligt Skolverket 

(2018) något som lärare behöver vara medvetna om och kontinuerligt arbeta med i skolans 

tidiga årskurser (Brinson, 2012). Lärare gör hela tiden val när det kommer till vad som 

visas för eleverna i form av skönlitteratur eller andra texter, vilket medför ett ansvar då 

varje elev ska ha möjlighet att relatera till de texter de möter för att utvecklas. Detta arbete 

innefattar skolans främjande roll när det kommer till normer och värden, att elever ska 

respektera varandra, kunna sätta sig in i andras situationer men också motverka 

diskriminering genom förståelse för olika livssituationer (Skolverket, 2018).  

 

3.5 Teori  
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare beskriver att de arbetar med 

identitetsskapande genom skönlitteratur kopplat till etnicitet utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv. Socialkonstruktivism handlar om att människan hela 

tiden förhåller sig till omvärlden, då verkligheten konstrueras genom interaktion mellan 
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människor (Berger & Luckman, 1991; Bryman, 2011). Verkligheten skapas genom normer 

och kategorier som människan konstruerat, och dessa är föränderliga. Ett exempel på en 

social konstruktion som är skapad av människan är socialt kön, som i sin tur har tilldelats 

vissa attribut. Dessa kan vara att en kvinna ska ha långt hår och en man kort (Bryman, 

2011).  

Det finns olika normer i samhället som påverkar människors identitet, exempelvis den 

västerländska normen. Därför är syftet med studien att undersöka hur lärare beskriver att 

de arbetar för att motverka dessa normer vid val av skönlitteratur i undervisning som 

möjliggör elevers identitetsskapande. Den socialkonstruktivistiska teorin kan dessutom 

kopplas till att människan hela tiden söker sig till de konstruktioner som hen känner igen 

sig i, just för att skapa sig en identitet (Burr, 2003). Detta blir ytterligare en anledning till 

att aktivt erbjuda mångfaldslitteratur i skolan där olika människors livssituationer får 

synas, vilket leder till att fler elever har möjlighet till igenkänning genom skönlitteratur.   
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4. Metod  

Nedan kommer en redogörelse för metodavsnittet som är indelat i materialinsamling och 

analys (4.1). Därefter kommer en beskrivning av urval (4.2) samt validitet och reliabilitet 

(4.3). Slutligen avslutas avsnittet med etiska ställningstaganden (4.4).  

 

4.1 Materialinsamling och analys 

 

Studien utgår från en socialkonstruktivistisk ansats där syftet är att undersöka hur lärare 

beskriver att de arbetar med elevers identitetsskapande genom skönlitteratur. Det är en 

kvalitativ studie där semistrukturerade intervjuer har genomförts. Inför intervjuerna 

utformades lämpliga frågor och en planering över hur dessa skulle ställas skapades (se 

bilaga 1). Eftersom intervjuerna var semistrukturerade tilläts intervjupersonerna prata fritt 

kring frågan, samt besvara följdfrågor för att skapa möjlighet till fördjupad förståelse för 

deras svar (Bryman, 2011). Dessutom spelades intervjuerna in, vilket gjorde att fokus 

kunde läggas på intervjupersonernas svar. Vidare leder inspelningarna även till att fånga 

intervjupersonernas egna uttryck för en vidare analys av materialet (Ibid.).  

Intervjuerna tog cirka 20-25 minuter vardera med varje lärare. Material transkriberades för 

att sedan analyseras. För att göra en analys av det insamlade materialet så gjordes en 

färgkodning. Materialet delades in i dessa koder för att enklare hitta likheter och skillnader 

i lärarnas svar. Hur lärarna upplever att eleverna identifierar sig med skönlitteratur är kodat 

med rosa färg, beskrivning av tillgången till mångfaldslitteratur är kodat med grön färg och 

lärarnas beskrivning av hur de möjliggör identitetsskapande genom läsaktiviteter har 

färgkodats blå.   

De svar som framkom under intervjuerna tolkades utifrån den socialkonstruktivistiska 

teorin. Teori och praktik kopplades ihop då en undersökning genomfördes för att se hur 

lärare arbetar för att alla elever ska ha möjlighet till igenkänning genom mångfaldslitteratur 

utifrån den etniska bakgrund eleverna har. Genomförandet av analysen har därför utgått 

från denna teori för att ge en tydligare bild av resultatet. Således är det som lyfts fram i 

studien hur elevernas identitetsskapande utvecklas genom skönlitteratur, utifrån dess 

omgivning. 
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4.2 Urval 

 

Studiens urval utgick från tre kriterier. Det första var att hitta lärare som undervisar i 

svenska eller svenska som andraspråk. Det andra var att lärarna skulle ha arbetat olika 

länge som lärare, jag sökte alltså både lärare som varit verksamma länge men också lärare 

som tagit lärarexamen under de senaste två åren för att se huruvida mångfaldslitteraturen 

har större betydelse för någon av grupperna. Det tredje kriteriet var att hitta en variation av 

elevunderlag som lärarna idag har i sin undervisningsgrupp, i förhållande till etnicitet. 

Detta medförde att en av de medverkande lärarna inte undervisar i årskurs F-3 för tillfället, 

utan hens elevgrupp i år är äldre men har en mångfald av etniciteter. Dessa kriterier styrde 

urvalet och metoden var ett målinriktat urval eftersom intervjupersonerna har en direkt 

koppling till de forskningsfrågor som studien avser besvara. Slutligen deltog sex 

verksamma lärare i studien, fyra som undervisar i svenska och två som utöver det 

undervisar i svenska som andraspråk. Lärarnas elevgrupper varierar i förhållande till 

etnicitet och ålder.  

De medverkande lärarna har av forskningsetiska skäl avidentifierats. Lärare 1 har varit 

verksam i yrket i 28 år. Idag arbetar hen i en förskoleklass och undervisar främst i svenska. 

Lärare 2 arbetar också i en förskoleklass och har varit verksam lärare i 15 år. Hen 

undervisar endast i svenska då ingen av eleverna bedöms utefter kursplanen i svenska som 

andraspråk. Vidare deltog lärare 3 som har arbetat som lärare i sju år sammanlagt och 

undervisar främst i svenska i en årskurs 2.  Lärare 4 har tidigare arbetat med yngre elever, 

men arbetar idag med äldre elever i både svenska och svenska som andraspråk. Hen har 

sammanlagt arbetat som lärare i åtta år. Vidare medverkade lärare 5 som har arbetat som 

lärare i sju år och hen undervisar idag i svenska i en årskurs 1. Slutligen deltog lärare 6 

som är den lärare som senast tog sin lärarexamen, hen har undervisat i två års tid i både 

svenska och svenska som andraspråk.  
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4.3 Validitet och reliabilitet  
 

Validitet handlar om huruvida forskaren mäter det som avses mätas i studien (Bryman, 

2011). Detta är ett begrepp som är mer förekommande i kvantitativa studier. Ett alternativ 

till begreppet som kan användas som kriterier för bedömning vid kvalitativa studier är 

tillförlitlighet (Ibid.). I denna studie har medvetenhet om detta funnits och tillförlitligheten 

har under processens gång kontinuerligt varit i fokus genom att formulera en intervjuguide 

för att passa det syfte och de frågeställningar som studien utgått från samt har noggrant val 

av intervjupersoner som passar för studien varit betydelsefullt. Vidare har egna tolkningar 

undvikits vid bearbetning av datainsamling för att samla in lärarnas autentiska erfarenheter 

och tankar inom valt ämne.  

Reliabilitet handlar om att den undersökning som genomförts i studien ska ge samma 

resultat vid upprepat utförande (Bryman, 2011). Detta är mer relevant vid kvantitativa 

undersökningar eftersom en kvalitativ studie handlar om tolkningar utifrån vald teori. 

Däremot är begreppet äkthet mer relevant vid kvalitativa studier (Ibid.) där kriterier för 

bedömning kan vara huruvida undersökningen ger en rättvis bild av de erfarenheter som 

intervjupersonerna delger. För att ta hänsyn till äkthet i denna studie har intervjuerna och 

transkriberingen syftat till att visa hur intervjupersonerna upplever sin situation. Det har 

dessutom varit ett kriterium som syftar till att kunna ge information om ämnet till 

deltagande intervjupersoner.   

 

4.4 Etiska ställningstaganden  

 

Studien har följt de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) benämner som: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och slutligen 

nyttjandekravet. Informationskravet uppfylldes genom att via mail ge information om 

studiens syfte (se bilaga 2), samt att vid mötet med intervjupersonerna informera mer om 

studien i sin helhet. Kravet om samtycke uppfylldes genom att intervjupersonerna fick 

information genom samtal och en samtyckesblankett (se bilaga 2) om att deras deltagande 

var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta deltagandet utan att uppge anledning. 

Vidare uppfylldes det tredje kravet som innefattar konfidentialitet genom att 
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intervjupersonerna fick information om att personuppgifter och uttalanden skulle vara 

anonyma och förvaras på en plats där obehöriga inte kommer åt materialet. Slutligen fick 

deltagarna dessutom information om att allt insamlat material endast kommer användas i 

denna studie samt att det kommer raderas då studien är genomförd.  
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5. Resultat  
 

I följande avsnitt kommer resultatet av det insamlade materialet presenteras. Inledningsvis 

beskrivs identitetsskapande genom skönlitteratur (5.1), följt av lärarnas användning av 

mångfaldslitteratur (5.2). Vidare beskrivs läsaktiviteter för identitetsskapande (5.3) samt 

lärarnas tankar om tillgången till mångfaldslitteratur (5.4). Slutligen följer en 

sammanfattning av avsnittet (5.5). 

 

5.1 Identitetsskapande genom skönlitteratur  

 

Samtliga lärare påpekar vikten av att hitta litteratur som fångar elevers intresse. Lärare 1 

och 3 beskriver vikten av att hitta böcker som eleverna ”fastnar” i, spännande böcker som 

eleverna inte riktigt kan lista ut slutet på. Samtidigt nämner lärare 4 att hen också gör 

medvetna val när det kommer till att välja litteratur, men att det mer handlar om att hitta 

böcker som eleverna kan känna igen sig i. Lärare 4 beskriver att eleverna behöver ”fångas” 

av texterna:  

Boken måste bara fånga dem. Jag tror att när man blir engagerad i texter så 

glömmer man bort att det är språkinlärning man håller på med, så det sker av 

bara farten, och det ger ju dem väldigt mycket (Lärare 4).  

 

Lärarna tillfrågades dessutom på vilka sätt de tror bearbetning av skönlitteratur gynnar 

eleverna i deras identitetsskapande. Lärare 1 och 3 tror att eleverna lär sig mycket om hur 

andra kan känna i olika situationer. De nämner att deras elever gärna diskuterar olika 

händelser som de läst om i böcker, exempelvis hur karaktären i boken kände sig eller 

upplevde någon specifik situation:  

De har väldigt lätt för igenkänning, och ibland tar de med egna böcker som 

vi läser, som en bok om en person som var sjuk så blev det jätteintressanta 

samtal om hur det var att vara sjuk o så (Lärare 1).  

Just känslor är något som lärare 3 och 4 nämner som lättast att relatera till för eleverna. 

Lärare 3 säger att det kan vara svårt att se likheter med en karaktär fullt ut, däremot är 
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känslor lättare att jämföra med sina egna och därför är det något som eleverna gärna 

samtalar om:  

Min magkänsla är att de brukar känna igen sig i kärlek, svek, oro eller 

klimatångest. De tänker ju och oroar sig mycket, det händer mycket i deras 

liv och det har ju med känslor att göra (Lärare 3).  

Detta arbete med igenkänning och känslor nämner lärare 6 som: ” så man kan säga att det 

är ett långsiktigt arbete där resultaten visar sig senare och det fullständiga resultatet kanske 

inte alltid man som F-3 lärare hinner se hos sina elever”. Dessutom beskriver lärare 4 detta 

som att det händer mycket i elevernas liv som direkt eller indirekt kopplas ihop med 

känslor, därför är det lätt att relatera till och samtala om.   

  

5.2 Lärarnas användning av mångfaldslitteratur 

 

Alla lärare beskriver sitt arbete med mångfaldslitteratur på olika sätt. Lärare 1 beskriver 

arbetet med mångfaldslitteratur som kopplat till specifika teman eller temadagar. 

Exempelvis så nämner hen FN-dagen som en dag där olikheter lyfts i undervisningen:  

 

Hm, jaa det blir nog mer någon gång ibland som vi använder sådana böcker. 

Till exempel mer teman, som när vi har FN-dagen så arbetar vi med sådana 

böcker och så. Det blir ju ett givet tänk till detta då. När man går på 

biblioteket så kanske jag tar den boken som är mer aktuell, jag tänker kanske 

inte på karaktären varje gång. Så just vid vissa tillfällen blir de böckerna 

använda (Lärare 1).  

 

Detta kan likställas med den beskrivning lärare 2 anger när hen tillfrågas om arbetet med 

mångfaldslitteratur, det är något hen arbetar med då och då, vid temadagar exempelvis. 

 

Lärare 3 berättar om att arbetslaget vid ett tidigare tillfälle under läsåret valt ut böcker som 

visar mångfald när det bland annat kommer till etnicitet. Hen upplevde att lärarnas tanke 

med detta var att visa eleverna olikheter i samhället på ett positivt sätt, där alla är viktiga.  
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Förra läsåret så hade vi en tanke på skolan om att använda sådana böcker. Vi 

hade samlat på oss många böcker som vi skulle använda och så upptäckte vi 

att de tankar som vi hade om de här böckerna inte var samma som eleverna 

hade. För dem var det vi läste om så naturligt, utan vi kunde nästan känna att 

vi lärare frågade efter något som barnen inte kände till eller så (Lärare 3).  

De upptäckte dock att eleverna inte uppmärksammade dessa böcker som något annorlunda 

och lärarna upplevde i sin tur att det var de som skapade problemet som de trodde fanns, 

att eleverna inte accepterar allas olikheter. Lärare 4 arbetar aktivt och medvetet med 

mångfaldslitteratur i sin undervisning. Lärare 4 menar att eftersom hen undervisar i 

svenska som andraspråk så finns ett medvetet tankesätt om mångfaldslitteratur. ”jag tror 

att vi SVA-lärare har ett annat perspektiv, där man automatiskt kopplar på det tänket” 

(Lärare 4).  

 

5.3 Läsaktiviteter för identitetsskapande 
 

Lärarna arbetar med skönlitteratur både för avslappning och underhållning men även för 

att få eleverna engagerade i aktiviteter kopplade till det lästa. Samtliga lärare har mycket 

samtal och många diskussioner med sina elever. I dessa samtal ges eleverna möjlighet till 

att jämföra det lästa med egna erfarenheter. Lärare 1 beskriver sina klasser som mycket 

mottagliga för igenkänning genom litteratur samt aktiva i läsaktiviteterna:  

Som sagt så är den här gruppen sådana som är väldigt aktiva i läsaktiviteter. 

Vi samtalar mycket, innan vi börjar läsa så frågar vi: vad tror ni denna boken 

kommer handla om? Jag tänker mycket på medvetna frågeställningar för att 

väcka barnens intresse för boken (Lärare 1). 

Även lärare 2 beskriver sin elevgrupp som mycket intresserad av skönlitteratur, och som 

en klass som har lätt för att relatera till det lästa. De samtalar ofta om texten både innan, 

under tiden och efter läsning som en läsaktivitet:   
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Jag tror att det är de samtalen som sker i koppling till det vi läst. Att det är 

öppna frågor innan, under tiden och efter vi har läst. Att alla får vara delaktiga 

i detta och har chans att dela med sig (Lärare2).  

Lärare 6 har liknande erfarenheter när det kommer till elevers förmåga att koppla det lästa 

till egna upplevelser. Hen beskriver även samtalen som ett alternativ för elever att bearbeta 

och uttrycka händelser de känner igen: 

Alla vill inte alltid prata och berätta om sådant som man går igenom och då 

kan det vara skönt att kunna bearbeta på något annat sätt, till exempel via 

skönlitteratur. Jag har haft elever som efter högläsning sagt "det där hände 

mig i förrgår” eller "sådär har jag också sagt till en kompis” (Lärare 6).  

Lärare 3 upplever däremot sin elevgrupp som mindre benägen att koppla händelser i böcker 

till deras egna liv. Hen behöver oftast ställa frågor som ”har ni upplevt något liknande?” 

eller ”har ni känt så som hen i boken gjorde någon gång?” (Lärare 3) för att få igång 

diskussioner som lärare 1 eller 2 upplevde som väldigt frekventa och spontana i sin 

undervisning. Lärare 4 upplever också att eleverna kopplar sina egna tankar och 

erfarenheter till texter genom samtal med andra. Det är då som egna känslor eller 

funderingar sätts i kontrast till andras, och där sker ett identitetsskapande: ”Vad vill jag 

identifiera mig med? Och hur vill jag att mitt liv ska se ut? Sådant kan vi prata jättemycket 

om” (Lärare 4). Detta är något som även lärare 5 beskriver utifrån sin elevgrupp. Hen 

menar att samtalen bidrar till att eleverna får höra andras tankar om texten de läst, vilket 

gynnar deras egna tänkande: 

Ja, de lyssnar ju jättemycket på de andra, så har en sagt en sak så är ju risken 

att nästa säger något liknande, så visst gynnas dem av att vi pratar alla för då 

får de ju lite tips på hur man kan tänka, det kan ju vara någon som inte kan 

tänka sig in såhär över huvud taget, men då får de ju lite tips o idéer från 

kompisar (Lärare 5).  

Vidare beskriver lärare 5 hur en elev i klassen var den enda som kunde förstå en kort text 

på kurdiska som högläsningsboken innehöll. Detta beskriver lärare 5 som en positiv 

upplevelse för eleven, där hen fick berätta för de andra eleverna vad det stod. Detta bidrog 

till en positiv identitetsskapande upplevelse för eleven, en språkupplevelse som denne inte 
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var van vid uppstod i klassrummet. Lärare 5 beskriver detta som: ”eleven växer ju, hon 

växer jättemycket! Och när vi ställer frågor så tycker hon det är jätteroligt att få berätta!” 

(Lärare 5).  

 

5.4 Lärarnas tankar om tillgången till mångfaldslitteratur 

 

Lärarna arbetar med mångfaldslitteratur på olika sätt, vilket nämndes ovan. De beskriver 

även tillgången till mångfaldslitteratur som behandlar etnicitet på olika sätt. Lärare 4 som 

arbetar som svenska som andraspråkslärare och har mångfaldslitteratur som en naturlig del 

i undervisningen menar att tillgången till sådana böcker har blivit bättre de senaste åren: 

”ja, det finns ju fler titlar nu, sedan är inte alltid kvalitén så bra. Det är därför viktigt att 

kvalitetssäkra all litteratur för att veta att den är okej att läsa med den elevgrupp den berör” 

(Lärare 4). Lärare 2 beskriver en förändring av mångfaldslitteraturen som en följd av att 

samhället förändrats: ”hela samhället är mer öppet idag och det syns i litteraturen med”. 

Denna förändring kring skönlitteratur upplever även lärare 6 och beskriver den som: 

”mycket större variation samt inte lika censurerat. Tror att vi förstått att barn kan hantera 

och förstå mycket mer än vad vi trodde”.  

Lärare 1 och 3 beskriver tillgången som att det finns en hel del mångfaldslitteratur kopplad 

till etnicitet, men det gäller att läraren aktivt söker efter den. De nämner grupper på 

Facebook där det finns boktips eller avdelningar på biblioteket där en kan hitta böcker som 

har ett medvetet tema om etnicitet.  Lärare 1 nämner dessutom avsaknaden av en 

bibliotekarie som kontinuerligt tipsar om varierad litteratur. Hen menar att det hade 

underlättat om det fanns någon som stöttade i sökandet efter mångfaldsitteratur på grund 

av tidsbrist, och hen beskriver det som ”att då kan man lyfta litteraturen på ett helt annat 

sätt” (Lärare 1). Detta är något som även lärare 5 beskriver som ett problem när samtalet 

överskrider i att handla om vikten av en bibliotekarie på skolan: 

Ja, det skulle vi behöva, absolut! För vi har inte tiden att gå ner i biblioteket 

och leta fram de böckerna, då är det om man åker till stadsbiblioteket o får 

hjälp o tips, för vi har ingen här som skulle kunna hjälpa till med det. Då tar 

jag böcker jag känner igen istället. Det skulle jag verkligen vilja ha mer av 

(Lärare 5).  
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Lärarna tillfrågades hur de oftast införskaffar ny skönlitteratur att arbeta med i klassen och 

svaren är desamma hos samtliga lärare. De nämner i första hand kollegor som en stor 

tillgång när det kommer till att införskaffa ny litteratur. Därefter nämns olika grupper på 

Facebook som lärarna är medlemmar i som en stor informationskälla. Lärare 2 och 3 

nämner också eleverna i klassen som en stor tillgång för att hitta passande litteratur till hela 

gruppen. Vidare beskriver även lärare 5 dessa informationskanaler som nämnts ovan som 

vanligt förekommande. Däremot återkommer tidsbristen som problematisk i sökandet och 

det leder till att det är svårt att hinna med att granska lämpligheten av ny 

mångfaldslitteratur. Hen har därför en önskan om att få deltaga i studiecirklar där lärare 

läser barnlitteratur, för att sedan delge och tipsa varandra: 

Låt säga att alla hade vissa böcker man skulle läsa och sen sitter och pratar 

och tipsar varandra. Sedan om man har med någon som har kunskap om 

mångfaldslitteratur, det hade ju varit jättebra. Åh vilka idéer! (Lärare 5).  

 

5.5 Sammanfattning  
 

I den svenskundervisning som samtliga lärare i studien bedriver är bearbetning av 

skönlitteratur en daglig återkommande aktivitet. Det arbete som görs före eller efter läsning 

handlar till stor del om gemensamma samtal. De gemensamma samtalen uppskattas av 

eleverna och deras tankar och känslor ges utrymme att sättas i kontrast till andras. Samtalen 

är dessutom en del av det arbete som lärarna gör för att eleverna ska ges möjlighet att känna 

igen sig i litteratur, något som de tror gynnar elevernas identitetsskapande.  

Vid arbete med mångfaldslitteratur så gör lärarna på olika sätt. Vissa av dem behandlar 

mångfaldslitteratur främst under temadagar samtidigt som vissa gör medvetna val för att 

olika representationer av människor eller erfarenheter ska behandlas i texter kontinuerligt. 

Detta påverkas av hur väl lärarna är insatta i mångfaldlitteratur idag. Flera av dem 

poängterar att tidsbristen är avgörande för arbetet med mångfaldslitteratur och därför gör 

de oftast bekvämare val genom att ta litteratur de är insatta i sedan tidigare. Några av dem 

menar att mångfaldslitteratur är lätt att få tag i idag eftersom utbudet ökat de senaste åren. 

Däremot beskrivs en viktig del i att granska lämpligheten i innehållet för den elevgrupp 

den berör. Detta sker för en av de sex lärarna genom ett fungerade samarbete med 
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bibliotekarie som granskar och tipsar om skönlitteratur, inklusive mångfaldslitteratur, inför 

terminsstart. Dessvärre upplever resterande lärare att samma stöd inte finns på deras 

arbetsplatser, men att det skulle underlätta deras arbete när det kommer till 

mångfaldslitteratur.     
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6. Diskussion  

 

Nedan följer metod- och resultatdiskussion. I metoddiskussion (6.1) diskuteras urval, 

metod och avgränsningar. I resultatdiskussion (6.2) diskuteras resultatet i relation till 

studiens valda teori, tidigare forskning och styrdokument.  

 

6.1 Metoddiskussion  
 

Denna studie har genomförts med sex verksamma lärare från olika årskurser. Lärarnas 

arbete i skilda årskurser ses som en styrka med arbetet då det kan ge en bild av deras 

erfarenheter och upplevelser av ämnet oavsett ålder på elever. Dessutom känner jag 

samtliga medverkande lärare sedan tidigare eftersom jag på något sätt varit verksam på 

deras arbetsplats. Detta medförde en avslappnad känsla vid intervjuerna där 

intervjupersonerna dessutom fick välja plats och gavs gott om tid till att tänka över sina 

svar, vilket även det kan ses som en styrka med studien (Bryman, 2011). Däremot ges 

endast sex lärares bild av identitetsskapande genom mångfaldslitteratur, något som kan ses 

som en svaghet. Jag är medveten om att dessa lärare inte ger en helhetsbild inom det 

undersökta ämnet, vilket betyder att det inte är generaliserbart. Däremot kan dessa lärare 

ge en bild av hur ämnet upplevs och arbetas med i verksamheten, för att bidra till ökad 

kunskap inom ämnet.  

Urvalet till denna studie var målstyrt, vilket säkerligen påverkade resultatet. Medverkande 

lärare arbetar med högläsning kontinuerligt i sin undervisning och är väl insatta i det 

viktiga arbetet med högläsning och läsaktiviteter, vilket medför ett djup i de svar som 

angavs. Dessutom har de varit verksamma olika länge som lärare, den senaste examinerade 

läraren har arbetat i två år och den läraren som varit verksam längst har arbetat i 28 år. 

Resterande lärare har arbetat olika länge inom denna tidsram, vilket var ett av studiens 

urvalskriterier för att se om arbetet med mångfaldslitteratur påverkas av tiden då de 

avslutade sina lärarstudier. Detta kommer diskuteras vidare i resultatdiskussion (6.2.3).  

Tillförlitligheten i studien har bedömts utefter de kriterier som beskrevs i avsnitt 4.2 varav 

ett av dem var ett noggrant och medvetet val av intervjupersoner till studien. Detta 
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medförde att en av intervjuerna inte kunde genomföras med en planerad träff som de andra, 

eftersom hen befann sig i en annan stad. Intervjuguiden skickades via mail till berörd 

lärare. Detta kan ha påverkat resultatet eftersom följdfrågor inte kunde ställas på samma 

sätt som vid de andra intervjuerna. Däremot kan intervjupersonen ha känt sig mer bekväm 

med att ensam besvara intervjuguidens frågor, något som ledde till väl utvecklade svar. 

Vidare blev inte heller den här intervjupersonen påverkad av vilken ordning jag ställde 

frågorna eller om frågan var ledande, något som jag även var uppmärksam på och 

medveten om vid de andra intervjuerna för att säkerställa tillförlitligheten och äktheten 

(Bryman, 2011).  

Studiens syfte har varit att belysa identitetsskapande genom skönlitteratur kopplat till 

etnicitet. Jag är medveten om att identitetsbegreppet innefattar flera aspekter, exempelvis 

kön och ålder, men på grund av tidsbrist så har fokus endast legat på att studera 

identitetsskapande genom skönlitteratur kopplat till etnicitet. Det är däremot problematiskt 

att helt hålla dessa aspekter isär eftersom de är viktiga delar i hur en människas identitet 

skapas. 

 

6.2 Resultatdiskussion 
 

I följande avsnitt diskuteras resultatet utifrån socialkonstruktivistisk teori (6.2.1) och 

vikten av ett identitetsskapande arbete (6.2.2). Vidare redovisas lärarnas olika erfarenheter 

av arbete med mångfaldslitteratur (6.2.3) följt av en diskussion kring skolors och lärares 

samarbete (6.2.4). Slutligen kommer en sammanfattning av avsnittet i 6.2.5.  

 

6.2.1 Resultatet utifrån socialkonstruktivistisk teori  
 

Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv så är varje individ beroende av den omgivning 

där hen befinner sig (Berger & Luckman, 1991; Bryman, 2011). Det betyder i 

skolsammanhang att elevers utveckling är beroende av de människor de möter i skolan, 

den miljö de möter samt alla de normer och värden som skolan förmedlar. Dels kan normer 

och värden vara de som återfinns i läroplanens inledande delar, exempelvis att varje elev 
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ska respektera andras egenvärde eller kunna sätta sig in i och förstå andra människors 

situation (Skolverket, 2018).  Dels kan normer vara de tysta regler som oftast inte uttalas 

muntligt, men som ändå påverkar elever. Dessa kan vara de representationer som denne 

möts av i exempelvis skönlitteratur (Skolverket, 2016).  

Lärare har ett stort ansvar när det gäller elevers identitetsskapande sett ur ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv. En elev som endast möter vita karaktärer i 

skönlitteratur, endast typiskt svenska namn eller miljöbeskrivningar ur ett idylliskt svenskt 

perspektiv kan få en uppfattning om att det är det enda rätta. Att detta är eftersträvansvärt 

i så hög grad att allt annat anses fult eller fel. Vad gör detta med en elevs identitet? Eleven 

kan börja skämmas för sitt ursprung, dölja att hen kan ett annat flytande språk än svenska 

och gå miste om flera fördelar som en dubbelkulturell uppväxt kan ge (Fast, 2007).  

Resultatet i denna studie tolkat ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv visar att det finns 

starka normer inom skolan. Lärarna känner inte ett fullt stöd från skolan som organisation 

när det kommer till dessa frågor, vilket kan leda till att vissa elever missgynnas. Däremot 

visar också resultatet att de deltagande lärarna är angelägna om varje elevs utveckling, 

därför arbetar samtliga lärare hårt för att alla elever ska få uppleva igenkänning genom 

litteratur då det är möjligt. Detta visar en vilja hos lärare att alltid arbeta med elevers 

personliga utveckling i fokus. Med det sagt finns fortfarande starka normativa 

föreställningar som påverkar både lärares val och i sin tur det som elever erbjuds. Den bild 

läraren väljer att visa kan upplevas som sanning för elever. Detta innebär att lärare måste 

visa ett stort spektrum av alla de representationer som förekommer under en elevs skoldag 

för att vidga fler elevers möjlighet till identitetsskapande (Saija & Arniika, 2016).  

 

6.2.2 Vikten av ett identitetsskapande arbete 
 

I intervjun som genomfördes med lärare 5 framkom det att en elev i klassen lyftes då 

dennes modersmål nämndes i klassens högläsningsbok. Språket var kurdiska och det var 

endast denne elev som kunde översätta och förklara vad som stod. Lärare 5 påtalar detta 

som ett tillfälle där denne elev fick en positiv språklig upplevelse. Eleven fick ett gott 

självförtroende kopplat till dennes modersmål, något som dessutom forskning belyser 

vikten av i förhållande till identitetsskapande (Brinson, 2012). Om lärare i sin undervisning 

kan ta tillvara på all den erfarenhet och kunskap som elever besitter, hade det inte funnits 
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ett problem med att undervisningen blir alltför traditionell (Saija & Arniika, 2016). En 

aspekt som lärare skulle kunna känna sig osäker i vid ett sådant arbete skulle kunna vara 

då denne inte behärskar språket. I relation till vad Schmidt (2013) säger om detta så 

utvecklas elever språkligt då de får utforska och jämföra olika språk, vilket skulle kunna 

vara ett sätt för eleverna att ha möjlighet att använda både sitt första- och andraspråk i 

svenska skolan på ett självständigt sätt. Således behöver inte läraren kunna alla de språk 

som förekommer i klassrummet för att ta tillvara dem, men ett visat intresse och lyhördhet 

för elevers språkliga kulturella erfarenheter ger goda förutsättningar för deras sociala och 

kognitiva identitetsskapande (Schmidt, 2013).  

Flertalet av lärarna i denna studie tillåter sina elever att få uttrycka sig i igenkännande 

upplevelser, men det är endast lärare 4 och 5 som på ett tydligt sätt beskriver de positiva 

vinsterna de ser i ett sådant arbetssätt. Således finns också anledning att anta att de 

representationer eleverna möter i de deltagande lärarnas klassrum till stor del är svenska 

miljö- och personbeskrivningar. Lärarna beskriver att eleverna känner igen sig i händelser 

eller känslor som bearbetas i skönlitteratur, men de verkar inte gå bortom dessa företeelser. 

De bearbetar inte jämförelser mellan språk och kultur på det sätt som forskning visar har 

stor inverkan på elevers identitetsskapande i samma utsträckning (Brinson, 2012; Saija & 

Arniika, 2016; Schmidt, 2013).  

 

6.2.3 Lärares olika erfarenheter av arbete med mångfaldslitteratur 
 

Fem av sex medverkande lärare är inte utbildade i svenska som andraspråk. Däremot har 

fyra av dem elever i klassen som har ett annat förstaspråk än svenska. Lärare 4 och 6 är 

således de enda lärarna som undervisar i svenska som andraspråk. Lärare 4 beskriver 

litteraturundervisning som: ”jag tror att vi SVA-lärare har ett annat perspektiv, där man 

automatiskt kopplar på det tänket”. Detta citat kan stärkas genom de intervjuer som 

genomförts i denna studie. Det har framkommit att de lärare som inte är utbildade i svenska 

som andraspråk känner en viss osäkerhet när det kommer till mångfaldslitteratur. De 

upplever att tiden inte räcker till för att sätta sig in i denna sorts litteratur fullt ut. En del av 

arbetet innefattar att granska lämpligheten i förhållande till att inte förmedla stereotypa 

bilder till eleverna (Bernadyn & Francis, 2011). Vissa av dem nämnde även en osäkerhet 

i hur litteraturen bearbetas i klassrummet, något som lärare 4 lyfter som viktigt att diskutera 

då hen upplever att lärare överlag tycker att mångfaldslitteratur kan beröra svåra ämnen.  
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En kan ställa sig frågande till om lärare i allmänhet inte använder mångfaldslitteratur i den 

utsträckning som krävs för att alla elever ska uppleva igenkänning, utifrån de krav som 

den ställer på lärare. Dessa böcker kan innehålla kulturbeskrivningar från olika delar av 

världen, men även gripande händelser eller svåra dilemman. Exempelvis handlar flertalet 

ny mångfaldslitteratur om flykt och krig, något som många barn i Sverige idag kan relatera 

till. Detta ställer stora krav på läraren då val av bok måste passa elevgrupp. Det kan 

förekomma splittrade åsikter om den sorts litteratur då det står i läroplanen (Skolverket, 

2018) att eleverna ska ha möjlighet till igenkänning av egna upplevelser för bearbetning 

samt identitetsskapande. Samtidigt kan lärare välja att undvika sådan litteratur då risken 

att uppröra känslor inom eleven känns skrämmande.  

Vidare belyser forskning vikten av att inte se mångfaldslitteratur som något annorlunda i 

jämförelse med den skönlitteratur lärare vanligtvis väljer (Bernadyn & Francis, 2011). 

Eleverna behöver få uppleva varierade person- och kulturbeskrivningar som en naturlig 

del i undervisningen. Detta för att dels ha möjlighet till igenkänning för att stärka det egna 

självförtroendet, och dels för att ta del av andras upplevelser för att få en förståelse för 

andras sätt att förstå omvärlden (Bernadyn & Francis, 2011; Brinson, 2012; Saija & 

Arniika, 2016; Skolverket, 2018). Således är det viktigt att lärare inte undviker 

mångfaldslitteratur i sin undervisning på grund av bekvämlighet. Eftersom skolklasser idag 

är heterogena så finns det många berättelser och språkupplevelser att ta del av i 

undervisningen (Schmidt, 2013). Dessa berättelser och erfarenheter är en del av elevers 

identitet, och ett arbete med dem genom skönlitteratur är viktigt för elevers 

identitetsskapande. Det är även en rättighet eleverna har utifrån Barnkonventionen 

(UNICEF, 2009).  

Huruvida den tid som lärarna varit verksamma i yrket skulle påverka hur betydelsefull 

mångfaldslitteratur är i deras undervisning verkar inte överensstämma. Samtliga lärare 

upplever varierad litteratur som viktigt, och oavsett om de arbetar mer eller mindre med 

den så uttrycker de en önskan om att lära sig mer. Anledningen till att betydelsen av 

mångfaldslitteratur är oberoende av när de tog lärarexamen kan förklaras med att samtliga 

lärare idag möter elever med heterogen bakgrund sett till etnicitet. Detta betyder att de 

tvingas till att göra förändringar i den skönlitteratur som används, för att inte exkludera 

vissa elever (Saija & Arniika, 2016). Eftersom elever som kommer till Sverige under de 

tidiga skolåren oftast placeras direkt in i ordinarie klasser, leder det till att lärare som inte 

är utbildade i svenska som andraspråk behöver samla på sig ny kunskap inom ämnet.  
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6.2.4 Samverkan skolor och lärare emellan   
 

I syftesdelen i ämnet svenska (Skolverket, 2018) står det att undervisningen ska syfta till 

att den egna identiteten utvecklas i möte med olika texter. Detta är något samtliga lärare 

genom intervjuer berättar att de arbetar med i sin undervisning. Något som nämns frekvent 

hos lärarna, och som nämnts i föregående avsnitt, är den tidsbrist lärarna upplever som 

problematisk när det kommer till införskaffning av ny skönlitteratur. De nämner att de 

vanligtvis väljer den skönlitteratur de är bekanta med eller har stående i hyllorna, vilket 

oftast inte är vad som kan kallas mångfaldslitteratur. Hur ska lärare kunna uppmärksamma 

och använda sig av ny litteratur när tiden för sökandet efter den inte finns? Tre lärare 

poängterar vikten av en engagerad bibliotekarie som kan hjälpa till med att söka och tipsa 

om mångfaldslitteratur. På några av skolorna saknas detta, vilket leder till att lärarna saknar 

både hjälp och tid för att tillgodose varje elevs behov när det kommer till igenkänning 

genom skönlitteratur.  

Hur kan skolan som organisation underlätta för lärare när elevgrupperna i skolan har 

förändrats sett till en variation av etnicitet? I och med den ökade invandringen år 2015 till 

Sverige, inklusive de som kommit hit därefter, så har skolans elevunderlag förändrats 

markant. De lärare som har lång erfarenhet av yrket har fått nya utmaningar under dessa år 

eftersom elevunderlaget inte ser ut som tidigare. Det krävs således stöd från skolan som 

organisation för att kunna möta dessa förändringar (Saija & Arniika, 2016). Lärare 5 gav 

ett förslag på studiecirklar som ett effektivt sätt att ta del av andra lärares 

rekommendationer när det kommer till mångfaldslitteratur. Detta skulle kunna vara ett 

tillvägagångssätt där skolor och lärare samarbetar för att fylla de tomrum som finns 

gällande osäkerheten kring mångfaldslitteratur och elevers identitetsskapande kopplat till 

etnicitet.  
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6.2.5 Sammanfattning  
 

Sammanfattningsvis är tidigare forskning och de medverkande lärarna i studien eniga om 

att aktivt arbete med skönlitteratur lägger grunden för elevers identitetsskapande. Trots 

detta så saknas stöd från skolan som organisation, vilket strider mot råden i 

styrdokumenten gällande värdegrund och den rättighet eleven har att få bli speglad i 

undervisningsmaterialet (Skolverket 2018). Dessutom diskuteras den starka inverkan 

skolan har av socialkonstruktivistisk teori där generaliserande svenska person-, miljö- och 

kulturbeskrivningar dominerar i skönlitteratur. Det är ett stort ansvar lärare har i att utmana 

sig själva i vilka val de gör gällande skönlitteratur. Vid de tillfällen eleven har möjlighet 

att känna igen sig i undervisningsmaterialet så ökar elevens tilltro till den egna förmågan 

vad gäller samtal vid högläsning och vid egen läsning. Dessutom ger det ett bättre 

självförtroende gällande att uttrycka den egna identiteten kopplad till språk och kulturella 

värden, en vinst som borde ses som eftersträvansvärd inom lärarkåren. Nästa steg för att 

uppnå detta är att utforska den mångfaldslitteratur som finns och som förhoppningsvis 

ökar, sett till antal och etnisk variation den närmsta tiden.  

 

6.2.6 Fortsatt forskning  
 

Tidigare forskning belyser vikten av att som lärare vara medveten om hur stor inverkan en 

elevs kultur har på dennes identitet. Det kan vara språk, traditioner och andra kulturella 

sammanhang som eleven befinner sig i. Resultatet av denna studie visar att lärarna är 

medvetna om detta, men de uttrycker en brist på information eller kompetensutveckling 

inom ämnet. Därför vore det intressant att i fortsatt forskning undersöka på vilket sätt lärare 

skulle känna sig mer trygga i användningen av mångfaldslitteratur, eller än mer intressant 

är hur denna utveckling skulle se ut. Det skulle dessutom vara önskvärt att i framtiden 

undersöka hur elever upplever skönlitteraturens innehåll i skolan där en jämförelse kan ske 

mellan elevers olika kulturella bakgrunder. Upplever elever skönlitteraturen som används 

i undervisningen på olika sätt? Kan de känna igen sig i de person-, miljö- och 

kulturbeskrivningar de möter i litteraturen? Genom att utgå från elevers perspektiv skulle 

lärare kunna finna intressant information när det kommer till hur arbete med 

identitetsskapande genom skönlitteratur för alla elever skulle kunna se ut. Det skulle kunna 

vara ett arbete som skulle gynna inte bara elevers personliga utveckling, utan dessutom 
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vara en del av det värdegrunds- och integrationsarbete som styrdokument och tidigare 

forskning menar är avgörande för en positiv utveckling i ett mångkulturellt samhälle.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Intervjuguide  
 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Undervisar du i endast i svenska eller även svenska som andraspråk? 

Har du tillgång till ett bibliotek på din arbetsplats? 

- Exempel på följdfråga: skulle du säga att utbudet av böcker som passar din 

elevgrupp är bra eller dåligt? 

Läser du någon gång högt för eleverna och i så fall i vilka sammanhang?  

- Exempel på följdfråga: varför just i dessa sammanhang? (Avslutning, avkoppling, 

platsbundet?) 

Kan du beskriva hur du väljer texter för högläsning? 

Exempel på följdfrågor:  

- Är det kopplat till ett ämnesområde? 

- Tänker du på att variera innehåll i böckerna? Vad de handlar om osv…  

- Tänker du på att variera karaktärer som böckerna handlar om? vem som är 

huvudperson osv…  

Kan du beskriva hur ni arbetar med det ni har haft som högläsning? Före eller efter 

läsningen.  

På vilket sätt kan du märka att eleverna relaterar till det ni läst i böckerna? Hur visar det 

sig? 

Kan du ge exempel på böcker som du använt dig av vid högläsning? 

- Av vilken anledning valdes dessa böcker ut? (tips från kollega, ämnesspecifikt…) 

 

Kan du beskriva hur du arbetar med mångfaldslitteratur i din undervisning? 

 

- Hur tror du eleverna gynnas när de känner igen sig själva eller egna erfarenheter i 

texter? På vilket sätt kan det visa sig?  

- Hur arbetar du för att alla ska kunna känna igen sig i de texter som används?  

 

Kan du beskriva lite om hur skönlitteraturen har förändrats under de åren som du varit 

lärare när det kommer till etnicitet. Varför tror du att det är så? 

- Känner du att utbudet är tillräckligt? Om nej, vad saknas? 



2 
 

- Tror du att lärare skulle uppskatta mer information om skönlitteratur kopplat till 

etnicitet eller anser du att det finns mycket information om detta?  

 

 

Bilaga 2. Informationsbrev och samtyckesblankett  
 

 

Informationsbrev 

Mitt namn är Olivia Johansson och jag studerar grundlärare med inriktning mot arbete i 

förskoleklass och årskurs F-3 på Jönköping University. Jag går just nu min sista termin 

och under våren 2019 är det dags att skriva mitt examensarbete. Studiens syfte är att 

undersöka hur lärare tänker vid val av skönlitteratur i sin undervisning kopplat till hur olika 

människor representeras i texterna, samt hur tillgängligheten av dessa texter ser ut.  

 

Detta är ett informationsbrev till dig som undervisar i svenska eller svenska som 

andraspråk. Jag skulle vara tacksam om du vill medverka i denna studie då jag behöver 

samla in data från flera verksamma lärare. För att samla in material till studien kommer 

intervjuer genomföras och spelas in. Vidare kommer materialet analyseras och 

transkriberas. Allt material kommer avidentifieras och förvaras där inga obehöriga kan ta 

del av dem.  

Deltagandet är frivilligt och du har rätt att avbryta ditt deltagande när som helst och 

utan att ange någon anledning.  

 

Intervjuerna kommer ta cirka 30 minuter och genomföras någon gång under vecka 15.  

Med vänliga hälsningar, Olivia Johansson  
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Jag godkänner mitt deltagande i studien 

 

Datum: _______________________________________________________ 

 

Signatur: ______________________________________________________ 

 

Namnförtydligande: _____________________________________________ 

 

 

 


